
Olga Stepanova och maken Vladlen tjänar 230 000 kronor per år i dagens Ryssland, men...  

Under de senaste tre åren har de byggt en lyxvilla i Moskva, köpt villa och lägenheter i Dubai, 
villa i Montenegro... Hur det går ihop? Jo, Olga Stepanova har varit chef för Moskvas -
skattekontor nummer 28 i Putins Ryssland. 

Korruptionen och laglösheten i Ryssland har under Vladimir Putins tolv år som president 
och premiärminister nått nya svindlande höjder.  

På den årliga rankningen från organisationen Transparency Internationals 
korruptionsrapporter har Ryssland fallit från plats 46 till 154.  

Den årliga omsättningen av korruptionen beräknas till 2400 miljarder kronor, det vill säga 
ungefär 25 procent av Rysslands bruttonationalprodukt.  
 
 Om Olga Stepanova är ett typexempel på den utbredda korruptionen är hela fallet med hur 
den ryska staten blåstes på drygt en och en halv miljard skattekronor ett lika bra exempel på 
den laglöshet som råder. Och om hur männen inom inrikes- och säkerhetstjänsten kan agera 
utan att riskera straff och dessutom få ett utländskt företag att bli syndabock.  

Det började med att överstelöjtnant Artiom Kuznetsov och major Pavel Karprov på 
inrikesministeriet i en omfattande räd mot investmentbolaget Hermitage beslagtog en rad 
dokument och stämplar. Med hjälp av dessa tog de två officerarna tillsammans med 
affärsmannen Viktor Markelov, dömd för mord 2001, olagligt över företag. Dessa fick sedan 
efter en komplicerad insideraffär, och efter en överenskommelse med skattekontor nummer 
28, ta över motsvarande 1,5 miljarder kronor som Hermitage betalat in i skatt för företagen.  

För den advokat som avslöjade affären, och namngav de officerare som genomfört det hittills 
största kända skattebedrägeriet i Rysslands historia, slutade det i en tragedi. En månad efter 
att advokaten Sergej Magnitskij hade avgett sitt vittnesmål blev han själv arresterad av 
överstelöjtnant Artiom Kuznetsov – den man som Magnitskij under de inledande förhören 
anklagat vara huvudman för hela operationen.  

Anklagelsen mot advokat Magnitskij var ett skattebrott som låg sju år tillbaka i tiden, där 
ett företag som Magnitskij representerade betalat in 1 procent för lite i skatt. Nonsens med 
andra ord.  

Under elva månader fördes Magnitskij mellan olika häkten och sattes under psykisk och 
fysisk press. Han fick till exempel inte ta emot något besök av sin hustru Natalja eller sina två 
söner, inte heller ha telefonkontakt en enda gång. Den sista månaden satt han i isoleringscell 
och klagade över svåra smärtor i bröstet. Men villkoret för medicinsk vård och bättre 
behandling var att han gav upp sina vittnesmål mot officerarna på inrikesministeriet. Den 37-
årige Magnitskij gick en plågsam död till mötes.  

James Firestone, delägare i den stora advokatfirman Firestone Duncan med kontor både i 
Moskva och S:t Petersburg, var den som anställde Sergej Magnitskij för att bland annat arbeta 
med Hermitage. Efter Magnitskijs död har James Firestone undersökt omständigheterna kring 
fallet och har då bland annat hittat uppgifter om Olga Stepanova. De dokument han hittat – 
och som SvD tagit del av – avslöjar konkret hur omfattande korruptionen är och hur det 
system som byggts upp under Vladimir Putins tid vid makten skyddar brottslingar.  

Under en extremt snabb behandling, en dag, godkände Olga Stepanova och hennes 
medarbetare alla dokument som innebar en utbetalning av 1,5 miljard kronor från staten till 
den lilla banken Universal Saving, ägd av Dmitrij Klujev – pengar som sedan fördelades till 
de inblandade. Till skattekontor nr 28 gick uppskattningsvis 252 miljoner kronor.  



En vecka efter att överföringen till Universal Saving Bank skett registrerade Olga Stepanovas 
make Vladlen konton för två nybildade cypriotiska bolag – Arivust Holding och Aikate 
Prosperities – i Credit Suisse. Från Universal Bank överfördes sedan motsvarande 45 miljoner 
kronor till Arivust och 13 miljoner kronor till Aikate.  
 
 Olga Stepanova och hennes make Vladlen gjorde sedan flera snabba fastighetsaffärer: 
Villaobjekt F48 i Dubai, 455 kvadratmeter, egen pool och strand och exklusive inredning 
köptes för 19 miljoner kronor. Två lägenheter, nummer 428 och 530 på Kempinskij Hotel, 
också i Dubai, köptes för 12 miljoner respektive 
5 miljoner kronor.  
Dessutom köpte paret en villa i turistorten Bar, Montenegro för 3 miljoner kronor.  

 

Men Olga och Vladlen ville också bo bra i Moskva och anlitade därför Rysslands mest kände, 
och dyraste, arkitekt Alexei Kozyr. Denne ritade en villa på 800 kvadratmeter, och ett gästhus 
på 300 kvadratmeter på en stor tomt i närheten av exklusiva Rublejskoje Sjosse.  

Villan har ett marknadsvärde på 126 miljoner kronor och är skriven på Olga Stepanovas 
mor, Anastasia, en 83-årig kvinna med omkring 8000 rubel (knappt 2000 kronor) i 
månadspension.  

Det kan tyckas otroligt att paret Stepanova – trots all bevisning om enorma investeringar – 
inte kontrolleras av det ryska rättsväsendet. Eller att överstelöjtnant Artiom Kuznetsov – som 
av advokat Magnitskij anklagades för att ligga bakom miljardsvindeln – själv kan beordra en 
häktning av Magnitskij. Eller att Magnitskij, anklagad för en sju år gammal struntsak, inte får 
tala med sin familj under elva månader i häkte och trots 100-tals brev och upprop om 
medicinsk hjälp, går en plågsam död i ett häkte till mötes.  

Till en grupp ryska experter och journalister sade president Medvedev nyligen:  

– Ryssland styrs av korrupta tjänstemän, de har makten. Korruption är satt i system och har 
djupa historiska rötter. Slaget är inte lätt men korruptionen måste bekämpas. Jag tror inte vi 
kan uppnå konkreta resultat på ett eller två år, om jag är realist kanske vi kan få bra resultat 
efter 15 år, sade Medvedev.  

Även om Medvedev har en annan agenda än sin företrädare Vladimir Putin är det fortfarande 
Putins system som råder och därför finns ingen ljusning i sikte.  
 
 


